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บริษัทเมอริทซอฟท จํากัด

1

ระบบ Client/ Server 100% บน DATABASE SQL
ไมจํากัดขอมูล รองรับขอมูลไดสูงมากถึง 1024 GB ไมจํากัดการติดตั้ง
FOUMULA SQL
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ระบบใบเสนอราคา (QS) , (SO) / ระบบขาย ออกบิล (SALES INVOICE)
9 ระบบลูกหนี้ (A/R)
ระบบใบสั่งซื้อ สั่งจองสินคา (PO) / ร ะบบซื้อ บันทึกคาใชจาย (PURCHASE) 10 ระบบเจาหนี้ (A/P)
ระบบวิเคราะหขาย (SALES ANALYSIS)
11 ระบบเช็ค / เงินฝากธนาคาร (CHEQUE / BANK)
ระบบวิเคราะหซื้อ (PURCHASE ANALYSIS)
12 ระบบสวนเพิ่มเติมระบบ ...
ระบบสต็อค ( INVENTORY CONTROL)
13 ระบบบํารุงรักษาขอมูล (MAINTAINANCE)
ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จาย (VAT / WITHHOLDING TAX)
14 ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY)
ระบบสินทรัพย (ASSET DEPRECIATION)
15 ระบบเริ่มใชระบบ กําหนดคุณสมบัติ
ระบบบัญชีแยกประเภท (GENERAL LEDGER)

ลดขั้นตอนในการทํางาน เพียงแคทาํ การบันทึกขอมูลรายวันการซือ้ และการขายเทานั้นเอง ตอจากนัน้ โปรแกรมจะทําหนาที่นําขอมูลไปบันทึก
ในแตละระบบที่เกี่ยวของใหเองอัตโนมัติ
และสามารถพิมพรายงานทุกรายงานไดทันที ทําใหทา นสามารถทราบผลการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว
โปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Cilent/Sever 100% รองรับธุรกิจตั้งแตขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ รองรับขอมูลไดปริมาณ
มาก ไมจํากัดปที่ทํางาน ประเภทธุรกิจที่รองรับไดแก ซื้อมา-ขายไป , บริการ , รับเหมา – กอสราง , นําเขา – สงออก การผลิต และอืน่ ๆ ฯลฯ ... ใชงาน
งายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ศึกษางายจากคูมือการใชงาน และ CD ชวยสอน พรอมใหคําปรึกษาทางโทรศัพทฟรี !
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รองรับหลากหลายธุรกิจ โครงสรางองคกรขนาดใหญ / ขอมูลปริมาณมากๆ

J ระบบหลายเครื่อง LAN 5 - 20 User
J รองรับการทํางานไดหลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว
J รองรับการมีแผนกไดถึง ( 15 หลัก ) , ฝาย ( 15 หลัก) , โครงการ (JOB) ( 15 หลัก)
J ขยายระบบไปเปนรุน CLIENT / SERVER รองรับการทํางานบนฐานขอมูล
DATABASE-SQL พัฒนาโดย Visual Fox pro
J รองรับการขยายระบบขึ้นสู FORMA TRD, ERP หรือ MRP ไดในอนาคต

บริษัทเมอริทซอฟท จํากัด
J รองรับการสกุลเงินตางประเทศ ไมจํากัดสกุลเงิน
J รองรับธุรกิจเฉพาะ เชน รับเหมากอสราง , ผลิต ฯลฯ...
J รองรับการพัฒนา Modify Report เพิ่มเติม
J สามารถเชื่อมตอจากระบบพัฒนาอื่นๆ ได

เลือกทํางานไดทงั้ แบบ BATCH หรือ ONLINE

J เลือกทํางานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมาหรือกําหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได
J เลือกทํางานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเปนชวงเวลาของเอกสารเทาที่ตองการ เลือก POST กอนได
J ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แกไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีใหสําหรับรายการที่ตองการกลับรายการให เพื่อการยันยอด
ระหวางกันอยางถูกตอง
J ONLINE CORRECTION ใหอยางถูกตองและตามไปแกไขทุกระบบที่เกี่ยวของกันไดอยางรวดเร็ว

FORMULA SQL : PURCHASING ORDER (PO) , ซื้อ/คาใชจาย ลดหนี้ซื้อ - เพิ่มหนีซ้ ื้อ
J กําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินคา เปนตน โดยโอนไปยังระบบรับสินคาไดเลยไมตองคียอีก
J สามารถทยอยรับสินคาตาม PO ไดไมจํากัดจํานวนครั้ง จนกวาจะรับสินคาครบตามยอดสั่งซื้อ หรือสามารถบันทึกรับสินคาไดทันที โดยไมตอง
ผานการสั่งซื้อสินคา
J เอกสารแตละใบสามารถเพิ่มคําอธิบายรายการสินคาได จํานวน 10 บรรทัดๆจะใหแสดงออกเอกสาร หรือเลือกไมแสดงก็ได ตามฟอรมที่กําหนด
J รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา–ขายไปธุรกิจบริการ รวมถึงซื้อวัสดุสิ้นเปลือง,สามารถบันทึกคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากเจาหนี้จากการซื้อสินคา
ธุรกิจฝากขาย(รองรับภาษีซื้อ-รอนําสง)
J สามารถรองรับการคิดภาษีมูลคาเพิ่มไดทั้งแบบราคารวมภาษี (INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ไดรับ
การยกเวนภาษี สามารถแกไขยอดภาษีซื้อ ใหตรงกับใบกํากับภาษีของผูจําหนายได
J เก็บรายการสินคาคางสง เพื่อติดตามสินคาของผูขายนั้นๆในครัง้ ตอไปได
J ตรวจสอบประวัติการซื้อสินคาจากผูขาย ราคาซื้อลาสุด ซื้อสูงสุด ซื้อต่ําสุด ได
ในหนาขณะ INPUT โดยไมตองเสียเวลาไปเลือกดูรายงานอีก
J ใบลดหนี้ ลดหนี่ไดทั้งรับคืนสินคา และลดหนี้ราคาสินคาไดโดยตนทุนสินคา
จะกลับเขาคลังใหดวยตนทุนที่เคยขายออกไป(กรณีรับคืนสินคา)

J สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจายเงินมัดจําลวงหนาได และนํามาหักได
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J เพิ่มเติมทะเบียนและฐานขอมูลเจาหนี้ และ สินคาไดทันทีขณะออกบิล
J เมื่อบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะไปตั้งเจาหนี้ เพิ่มสินคาในสต็อค
เก็บขอมูลเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ เก็บสถิติการซื้อและ ลงบัญชีใหทันที)

และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะหการซื้อไดทันที
J รายงานการซือ้ แยกตามผูขาย แยกตามสินคา
J สรุปยอดซื้อแยกตามผูขาย ( เปรียบเทียบ 12 งวด )
J รายงานตรวจสอบการซื้อจากการเอกสารที่เคยซื้อ
J พิมพรายงานภาษีซื้อตามที่แบบสรรพากรกําหนด แบบหลากหลาย เชน

J บันทึกคาใชจายตางๆ ได และรองรับภาษีหัก ณ ที่จายไดหลายๆอัตรา ใน 1 เสร็จ
ไมวาจะเปนคาบริการ 3% และคาเชา 5% หรือคาขนสง 1%
J พิมพรายงานภาษีหัก ณ ที่จาย นําสงสรรพากร ได เชน
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FORMULA SQL : SALE ORDER (SO) , ขาย/บริการ/รายได ลดหนี้ขาย - เพิ่มหนี้ขาย
J สามารถกําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบสั่งขาย (Sale Order), ใบยืมสินคา, โดยโอนไปยังใบสงของ / ใบกํากับภาษี (Invoice/ Tax
Invoice), บิลเงินสด (Order Receipt)
J รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา – ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไมถึงกําหนด) /ธุรกิจการ ผลิต
J สามารถรองรับการคิดภาษีมูลคาเพิ่มไดทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ไดรับการยกเวน
J เมื่อมีการจองหรือเปดใบสั่งซื้อของลูกคาสามารถทยอยสงของไดจนกวาจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นได
J ในกรณีที่บันทึกการรับสินคาตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกคาสั่งซื้อ และคางสงได
J สามารถออกรายการสินคาคางสงเพื่อติดตามสงใหลูกคาในครัง้ ตอไปได
J คน SO มาเปดบิลขายไดทันทีโดย ไมตองคียใหม
J เริ่มงานขายไปกอนหนาได โดยไมตองรอยอดสต็อคตั้งตน ไมตองรอยอดยกมาจากฝายบัญชี
J การบันทึกสวนลด นอกจากลดเปนรายสินคาทั้งเปนจํานวนเงินและเปอรเซ็นตแลว ยังลดรวมทั้งใบไมจํากัดขั้น (3%+40+2%)
J สามารถอนุมัติไดวา จะขายสินคาวงเงินเครดิตไดหรือไม โดยสามารถกําหนดไดวาใครจะมีอํานาจในการอนุมัติไดบาง
J รองรับการขายสินคาเปนชุด , เปน Lot, ระบุคลัง, สินคาโปรโมชั่น, ลดราคาหลายระดับในแตละรายการสินคาใน Invoice เดียวกัน
J สามารถบันทึกรับเงินมัดจํา โดยชําระเปนเงินสด เช็ค บัตรเครดิต ไดตั้งแตขั้นตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบสงของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงิน
ใหอัตโนมัติ
J กําหนดรูปแบบการบริหารสินคาไดเองวาถาสินคาในคลังไมพอขาย จะยอมใหขายสินคานัน้ ไปกอนหรือไม หรือเลือกคลังสินคาที่ตองการให
ตัดสินคาได วาตองการใหตัดสินคาออกจากคลังใด ตามสินคาแตละรายการได หรือมองรวมบิลขายก็ได
J ตรวจสอบประวัติการขายสินคาใหกับลูกคา ราคาขายลาสุด ขายสูงสุด ขายต่ําสุด ได
J เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะไปตั้งลูกหนี้ ตัดสต็อค เก็บขอมูล เพื่อออกรายงานภาษีขาย เก็บสถิติการขาย และลงบัญชีให และสามารถเรียกดู
รายงานวิเคราะหการขายไดทันที
J สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานขอมูลลูกคา / สินคาไดทันทีขณะทําการขาย
J สามารถพิมพ Label เพื่อจาหนาซองสงเอกสารใหลูกคา โดยสามารถกําหนดจํานวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพได
J สามารถพิมพรายงานภาษีขาย ตามแบบที่สรรพากรกําหนด
à
J ระบุเปอรเซ็นตคอมมิชชั่นของพนักงานขายสําหรับการขายแตละครั้งที่แตกตางกันได
J สามารถพิมพรายงานยอดขายสด , ขายเชื่อ, ยอดขายทั้งหมด (สด, เชื่อและลูกหนี)้
แยกตามสินคา แยกตามลูกคา แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได
J พิมพรายงานการขายแยกตามลูกคา แยกตามสินคา และแยกตามกลุมสินคาได
J พิมพรายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกคาเปรียบเทียบแตละเดือน-ไตรมาส-ป ได
J พิมพรายงานจัดลําดับยอดขายเรียงตามมูลคากําไร , เปอรเซ็นต, กําไร, มูลคาขายและ
จํานวนขายทั้งแบบจากมากไปนอย หรือจากนอยไปมาได และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย
J พิมพรายงานใบสงของและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
J พิมพรายงานสรุปยอดขายและกําไรของสินคาแยกตามพนักงานขาย
J พิมพรายงานใบสงของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย
J พิมพรายงานสรุปยอดขายสด – เชื่อ แตละวัน แตละเดือนได
J พิมพรายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย J พิมพรายงานสรุปตนทุน – กําไรขั้นตนของสินคาแตละตัว
J พิมพรายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแตละเดือน
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J พิมพรายงานเงินสดรับ-จาย รายงานสรุปยอดขายและกําไรของสินคาแยกตามลูกคา / สินคา / ใบกํากับภาษี แสดงรายการสินคาแยกตามลูกคา
J พิมพรายงานสรุปยอดขายแยกตามพนักงานขาย เปรียบเทียบเปาขาย หรือ สรุปยอดขายและกําไรของสินคาแยกตามพนักงานขาย
J สามารถระบุชื่อลูกคาที่จะตั้งหนี้ , ชื่อลูกคาทีอ่ อกใบกํากับภาษี, ชื่อลูกคาที่จะไปเก็บเงินได
J สามารถบันทึกการจายแยกฝาย แยกแผนก ออกรายงานการขาย และบันทึกแยกฝายและแผนกใหอัตโนมัติ
J สามารถออกรายงานการขายแยกตามกลุมสินคาและเขตการขายได

FORMULA SQL : INVENTORY CONTROL ระบบสินคา
J สามารถกําหนดคลังสินคาไดหลายคลัง ( ไดถึง 40,000 คลัง )
J สามารถเลือกวิธีการคิดตนทุนได 2 แบบ คือ แบบตนทุนถัวเฉลีย่ (Average), แบบเขากอน – ออกกอน (FIFO)
J กําหนดราคาขายลูกคาประจําแตละรายได พรอมสวนลด และสามารถกําหนดราคาขายได 5 ระดับ มาตราฐาน,เกรด A ,B ,C, D
J รองรับการขายสินคาเปนชุดหรือสินคาประกอบ เพียงแตผูใชทําการกําหนดสวนประกอบของสินคาชุดนั้นไวลวงหนา เมื่อทําการขายโปรแกรมจะทํา
การตัดสต็อคทั้งชุดใหอัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรับจํานวนสินคาในชุดขณะออกบิลได
J สามารถพิมพรายงานสินคาทีจ่ ุดสั่งซื้อ (Re – Order Point) หรือสินคาที่ถึงจุด Safety Stock
เพื่อเตือนใหทราบวาตองสั่งซื้อสินคาชนิดใดเขามาเพิ่ม ในสต็อค เพื่อใหการขายเปนไปอยางตอเนื่อง
J รองรับการโอนสินคา ยายสินคา ขามคลังได และรองรับใบเบิกวัตถุดิบ ไปงานระหวางทําได,รับสินคาสําเร็จ
J สามารถบันทึกการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได ดวยระบบปรับยอดสินคา ไดทั้ง ลด – เพิ่ม

J รองรับการขายสินคาเปน Lot ตรวจสอบรายงานสินคาคงเหลือแตละ Lot ได , รายงาน Lot รับเขา
J มีแบบฟอรมรายงานสินคาคงเหลือแตละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงานเดียวกันได
J พิมพรายงานสถานะสินคา เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินคา
J พิมพรายการสินคาที่ไมมีการขายหรือไมมีการเคลื่อนไหว
J สามารถบันทึกรายการของงวดปจจุบันไดเลย ไมตองรอบันทึกขอมูลสินคายกมากอน
รอวางๆ แลวคอยมาบันทึกก็ไดและยังคงไดสินคาที่ถูกตองทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
J สามารถออกแบบฟอรมของเอกสารตางๆได เชน ใบเบิกวัสดุสนิ้ เปลือง ฯลฯ
J สามารถเรียกดูรายงานสินคา และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแตละคลัง
หรือแตละสาขาได (สําหรับรุนที่รองรับสาขา)
J รองรับระบบหนาราน POS เพื่อเชื่อมโยงเขาระบบ BACK OFFICE ไดทันที กรณีที่ตองการ
ขยายระบบขายหนาราน ตามสาขาตางๆ
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FORMULA SQL : ACCOUNT RECEIVABLE ระบบลูกหนี้
J กําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบวางบิล (Billing Slip), ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) และใบลดหนี้ ใบรับคืนสินคา ( Credit Note )
J พิมพรายงานใบกํากับสินคาที่ถึงกําหนดวางบิล พรอมใบวางบิลแยกตามลูกคา
J พิมพรายงานใบวางบิลที่ถึงกําหนดรับเงิน แยกตามลูกคาแตละราย
J สามารถสรางใบวางบิลอัตโนมัติ โดยกําหนดชวงเลือกลูกคาไดเอง วาจะวางบิลลูกคาหลายๆ รายใหอัตโนมัติและรับชําระหนี้ไดงาย โดยเลือก
Invoice ที่ตองการจะชําระบางสวนหรือทั้งใบก็ได
J รองรับการเปดใบเสร็จรับเงิน กอนการรับเงิน ไดที่ไมตองการใหตัดหนี้ออกจากระบบ ตอเมื่อไดรับเงินจริง แลวคอยตัดหนี้ได
J รองรับการชําระหนี้โดยเงินสดและเช็คไดถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน ,ดราฟ , เล็ตเตอรออฟเครดิต ฯลฯ
J กรณีรับเช็คลูกคามีปญหา ระบบสามารถเปลี่ยนเลขที่เช็คใบใหมได แลวตั้งหนี้กลับอีกครั้ง หรือจะนํายื่นเลขที่เช็คใบเดิม นําฝากอีกครั้งก็ได
J รองรับการจายเงินเกินจริง หรือ ขาดจากยอดเงินรับจริง
J เรียกดูรายงานการวิเคราะหสภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเปนรายลูกคา และแบบสรุปเปนรายลูกคา,
J กําหนดชวงวิเคราะหอายุหนี้เอง พิมพ Aging Report ไดทั้งแบบสรุป และละเอียด โดยสามารถกําหนดชวงวิเคราะหอายุหนี้เองได วาตองจายภายใน 7
วัน 15 วัน 30 วัน เปนเงินเทาไร ?
J พิมพการดลูกหนี้ , รายงานลูกหนี้เกินวงเงิน , รายงานลูกหนี้คางรับ , รายงานสงจดหมายแจงตรวจทานหนี้ใหลูกคา,รายงานเอกสารลูกหนี้รายตัว
J พิมพสรุปยอดรายรับในแตละงวดไดวารับเปนเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จาย และสวนลดจายเทาไร
J สามารถรับชําระหนีโ้ ดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จา ย ไปพรอมกันไดและลงบัญชีใหอยางถูกตอง

FORMULA SQL : ACCOUNT PAYABLE ระบบเจาหนี้
J กําหนดรูปแบบของเอกสารตางๆได เชน ใบรับวางบิล (Billing Slip), ใบจายเงิน (Payment Slip) และใบลดหนี้ใบคืนสินคา (Credit Note)
J พิมพรายงานใบกํากับสินคาที่ถึงกําหนดวางบิล พรอมใบรับวางบิลแยกตามเจาหนี้
J พิมพรายงานใบรับวางบิลที่ถึงกําหนดจายเงินแยกตามเจาหนี้แตละราย เพื่อชวยการตรวจสอบ
J รับชําระหนี้ไดงายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดหนีจ้ ายบางสวนก็ได
J รองรับการชําระหนี้โดยเงินสดและเช็คไดถึงพันรายการ(ผสมกันก็ได )รวมถึงรายการโอน, ดราฟท, L/C ( Letter of Credit ) ตอการชําระเงิน 1 ครั้ง
J รองรับการจายเงินเกิน หรือ ขาดจากยอดเงินจริง วาจะบันทึกเปนคาใชจายเบ็ดเตล็ด หรือรายไดเบ็ดเตล็ด ฯลฯ....
J ดูรายงานวิเคราะหสภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเปนรายเจาหนี้ได
J สามารถชําระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ทีจ่ าย ไปพรอมกันไดและลงบัญชีใหอยางถูกตอง
J พิมพ AGING REPORT ไดทั้งแบบยอดสรุป หรือมีรายละเอียดวิเคราะหวาตองจายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เปนเงินเทาไร โดยสามารถกําหนดชวง
วิเคราะหอายุเจาหนี้ได
J พิมพการดเจาหนี้,รายงานเจาหนี้เกินวงเงิน , รายงานเจาหนี้คางจาย
J สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจาหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมมองของนักบัญชี

สรุประบบลูกหนี้ – เจาหนี้ ทําหนาที่ไดเหมือนกัน

J สามารถตั้งรหัสลูกคาหรือ SUPPLIER ไดสูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
J มีบัญชีลูกหนี้การคา – เจาหนาที่การคาเพื่อควบคุมยอดลูกหนี้ – เจาหนี้รายยอย ชวยใหผังบัญชีไมยาวเกินไป
J บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้ – เจาหนี้ไดไมจํากัดป
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J INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดรับ-จายเปนแบบ PARTIAL ได
J ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ไดหลายๆใบมาทําการตัดหนี้ แลวพิมพใบเสร็จ 1 ใบได
J สามารถพิมพดูรายการยอดคางรับ-คางจายของหนี้รายตัวได พรอมทั้งแสดงใหทราบวาคางดวยรายการเอกสารใบในบาง?
J สามารถวิเคราะหอายุลกู หนี้และเจาหนี้รายตัวไดโดยแสดงเปนยอดสรุปหรือแสดงรายการเอกสารใหเห็นก็ได
J สามารถกําหนดชวงการวิเคราะหอายุหนี้ไดดวยตนเองถึง 5 ชวง ทั้งกอน ถึงกําหนด 5 ชวง และเลยกําหนด 5 ชวง

FORMULA SQL : CHEQUE ระบบเช็ค
J สามารถจัดทํารายการฝาก – ถอนเงินสด โอนเงินระหวางธนาคาร รายการจาย ดอกเบี้ยธนาคาร ฯลฯ
J เมื่อบันทึกใบนําฝากเขาธนาคาร ( Pay – in – slip) หรือกลับรายการเช็คจาย โปรแกรมจะชวยลงบัญชีใหอัตโนมัติ
J สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ขอมูลในเครื่องตาม Bank Statement
J สามารถจัดทํารายการทางดานเช็คนําฝาก เช็คผาน และจัดการกับเช็คที่มีปญหา ( ทั้งเช็ครับและเช็คจาย )
J สามารถพิมพรายงาน (Bank Statement) ได
J สามารถพิมพรายงานตางๆ เพื่อตรวจสอบ หรือทํา Bank Reconcile ได
J สามารถพิมพรายงาน Outstanding Cheque ได
J รองรับการทํา Post Date Cheque ( เช็คลวงหนา ) ระบุสถานะของเช็ค
วาเปนเช็คผาน เช็คคืน หรือเปนเช็คยังไมนําเขา
J พิมพทะเบียนเช็ครับมีปญหาแยกตามลูกคา
J สามารถออกแบบฟอรมพิมพใบนําฝากเขาธนาคาร ( Pay in – Slip) ได
J สามารถจัดพิมพรายงานทั้งเช็ครับและเช็คจาย เพื่อตรวจสอบได
J สามารถพิมพทะเบียนเช็คเรียงตามวันที่จาย, เลขที่ , ล/ค-จ/น ได

FORMULA SQL : FIXED ASSET ระบบสินทรัพย
J ดึงบิลซื้อ จากการซื้อสินทรัพย เพื่อเชื่อมเขาฐานสินทรัพย ไดแยกตามแผนกไดเลยทันที
J เชื่อมโยงระหวางสินทรัพยกับระบบบัญชีแยกประเภท คํานวณสินทรัพยและลงบัญชีอัตโนมัติ โดยสราง VOUCHER ใหอัตโนมัติที่รายวัน
J คํานวณคาเสื่อมราคา และปดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนใหตรงกับยอดปดวย
J คํานวณคาเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน
J สามารถเก็บประวัติการซอมบํารุงสินทรัพย และสามารถบันทึกคาซอมบํารุงเพิ่มเติมในสินทรัพยเพื่อรวมคิดคาเสื่อมราคาได
J เลือกวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยไดทั้งแบบเสนตรง (Straight Line) และแบบลดนอยถอยลง (Declined)
J หักคาเสื่อมอัตรา % วันแรก ไดในอัตราที่สรรพากรกําหนดได
J คิดคาเสื่อมราคาแยกตามแผนก หนวยงานที่ใชสินทรัพยนั้นอยู
J พิมพรายงานตารางคาเสื่อม (แนบ ภงด.50 ) แยกตามกลุม แยกตามบัญชี – แผนก ได
J ระบุวันที่ขายสินทรัพยได เพื่อใหโปรแกรมหยุดการคํานวณคาเสื่อมอัตโนมัติ
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FORMULA SQL : GENERAL LEDGER ระบบบัญชี
J บันทึก VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY ไดถึง 9,999 รายการบัญชีตอ 1 VOUCHER
J สามารถเริ่มตนระบบไดเร็ว ไมตองรอยอดยกมาตางๆ ก็สามารถเริ่มงานไดเลย เมื่อหาไดแลวสามารถมาบันทึกยอนหลังได เชน
ยอดยกมาทางบัญชีแยกประเภท ,ยอดยกมาของสต็อค , ยอดยกมาของลูกหนี้ / เจาหนี้รายตัว ,ยอดยกมาของสมุดบัญชีเงินฝาก , ยอดยก
มาคาเสื่อมราคา
J สรางรูปแบบการลงบัญชี ทั้งฟอรมบัญชีที่ใชบอยๆ (Template), รายการประเภท Recurring, การกําหนดสัดสวนทํา Cost Allocation
J สามารถยันยอดเอกสารตนตอกลับไปได ในเมนูเดียวกัน เชน ดูรายละเอียดบิลขาย , รายการภาษีหัก ณ ที่จายไมตองเขาๆออกๆหลายเมนู
J เลือกดูรายการโดยเลือกเปนชวงวันที่เทาใดก็ได เปนชวงสัปดาห รายเดือน หรือยอดรวมทั้งป
J เรียกดูงบการเงินตางๆ ไดทันที โดยยังไมตองปดบัญชี
J สามารถจัดกลุมบัญชีใน VOUCHER ใบเดียวกัน ทําผสมกันกี่กลุมก็ไดจนกวาจะถึง 9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T
J จะเลือกใชผังบัญชีตัวอยาง หรือจะสรางผังบัญชีเองก็ได กรณีที่เพิ่มบริษัทขึ้นมาใหม สามารถ COPY ผังบัญชีจากบริษัทอื่นๆเปนตนแบบได
J บริษัทในเครือเมื่อ COPY ผังบัญชีมาแลว สามารถใชเลือกใชผังรวมกับบริษัทแม หรือแยกอิสระจากกันได
J สามารถแกไขรหัสบัญชีและชื่อบัญชีหรือฐานขอมูลอื่นๆไดทุกฐานขอมูลภายในเสี้ยววินาที
J มีรายการตางๆที่ละเอียด ทั้งรายการบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกวา 100 รายการ

การปดงวดทีง่ ายดาย และไมบังคับลางขอมูลเมื่อสั่งปดงวด

J ไมบังคับการลางขอมูลเกาเมื่อปดงวด ไมตองคอย BACKUP ขอมูลเก็บไวกอนจะปดงวดใหยุงยาก
J ไมตองรอปดงวดบัญชี สามารถเพิ่มเอกสารปตอไปไดเลยทันที ปดภายหลังได
J สามารถปดงวดและยกเลิกการปดงวดไดงายดาย โดยเลือกปดงวดเปนรายเดือนหรือรายปก็ได
J แมยังไมปดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได
J ประมวลผลตอเนื่องขามงวด ขามปได ถึงแมจะผานการปดรายการของทั้งปไปแลวก็ตาม

การตั้งงบประมาณ / ออกงบเปรียบเทียบยอดใชจริงกับงบที่ตั้งไว

J สามารถตั้งงบประมาณเปนเปอรเซ็นตหรือมูลคาเงินรวมได
J สามารถตั้งงบประมาณไดละเอียดถึงระดับแผนก เปนอิสระจากผังบัญชีไดอีกถึง
4 หลัก โดยไมตองตั้งแผนกไวในผังบัญชี
J ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใชจริงกับงบประมาณไดตลอด โดยไมตองปดงวด
J มีรายงานในการวิเคราะหหรือประเมินผลงานแยกตามหนวยงาน เชน งบกําไรขาดทุน
งบคาใชจายแยกแตละแผนก

รองรับภาษีธุรกิจบริการ – ภาษีมูลคาเพิ่ม – ภาษีหกั ณ ที่จาย- ภาษีเฉลี่ยคืน – ภาษีขอคืนไดบางสวน

J รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลคาเพิ่มได เชน VAT 7% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได และออกรายงานแยกแตละอัตราภาษีใหดวยอยางถูกตอง
J รองรับเรื่องภาษีไมถึงกําหนดได เชน ในงานบริการ ที่ยังไมถือวาเกิดภาษีขึ้น
J ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไมถึงกําหนดใหอัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไมถึงกําหนดใหอัตโนมัติ เมื่อไดรับใบกํากับภาษี
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J รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขาย ยืน่ เพิ่มเติม เชน กรณียื่นภาษีไมทันในเดือนภาษีนั้น หรือ กรณีอนุโลมใหยื่นภาษีเปนเดือนถัดไป
J รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนไดในกรณีที่ไมสามารถขอคืน 100% ไดทั้งใบและเฉลี่ยคืนแตละรายการสินคาดวยอัตราที่แตกตางกันไดดวย
J สามารถระบุชื่อลูกคาที่ซื้อสินคา เปนคนละชื่อกับลูกคาในรายการภาษีขายได
J สามารถแยกแยะไดวา รายการใดเปนภาษีซื้อที่ขอคืนได หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไมได ตามขอกําหนดกรมสรรพากรรายงานไดทั้งแยกและรวม
J สามารถพิมพรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายจับคูกับ VOUCHER ชวยใหตรวจสอบ ยันยอดบัญชีแยกประเภทภาษีซื้อขายไดสะดวก
J สามารถกําหนดขอความในรายงานภาษีไดโดยอิสระแยกตางหากจากคําอธิบายรายการใน VOUCHER
J รองรับกรณีที่มูลคาภาษีในเอกสารจริงไมถูกตอง แตตองแสดงในรายการภาษีใหตรงกับเอกสาร
J พิมพรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายไดตามขอกําหนดสรรพากรและแยกใหตามสาขาของกิจการ
J สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จาย และพิมพใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จายจากเครื่องได
J บันทึกอัตราภาษีหัก ณ ที่จายไดหลายอัตรา ใน 1 ใบเสร็จ และพิมพหนังสือรับรองหัก ณ ที่จายไดหลายอัตราใน 1 ฉบับ

J สามารถพิมพรายงาน ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 จับคูกับ VOUCHER ที่บันทึกรายการไว ชวยใหสะดวกในการตรวจสอบยอนกลับเอกสารตนตอได

ระบบรักษาความปลอดภัย

J มีรายงานตรวจสอบ การทํารายการ วา Password ใด User ใด ทําเอกสารที่ระบบใดบาง ระบุวันที่ เวลา โดยใคร?
J มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพี่มเติมผูใชงานเองได , กําหนดสิทธิ์การใชงานตามตําแหนง , ระดับการบริหารหรือเจาะจงเปนรายคน
ดวยวิธเี ซ็ต ที่งา ยไมตองจําวาเช็ตไวที่ไหนบาง มีรายงานประจําวัน ตรวจสอบ วา USER ใด มีการใชงานในระบบใดบาง
USER แตละคน สามารถทําหนาที่ในเมนูใดไดบาง ในระบบ เชน เห็น เขา เพิ่ม แกไข ลบ ยกเลิก พิมพได ออกจอภาพได ออกเปนไฟลได

ระบบบํารุงรักษาขอมูล

J มีระบบปองกันขอมูลเสียหาย Backup 1 และ Restore 1 เพื่อเรียกขอมูลจาก Backup 1
J มีระบบ Backup 3 ยายขอมูลเฉพาะบริษัทไปเครื่องอื่นๆ และ Restore 3 เพื่อเรียกขอมูลจาก Backup 3
J สามารถโอนฐานขอมูล ไดดวยตนเอง J สรางรายการ POST ทางบัญชี
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STANDARD FEATURE OF FORMULA SQL ความสามารถมาตราฐานของระบบ
J สามารถแกไขรหัสทุกอยางได โดยใชเวลาเพียงเสี้ยววินาที ไมวา จะเก็บขอมูลมากขนาดไหนก็ตาม ทําใหไมเสียขอมูลที่บันทึกมาแลวหลายๆป และยัง
สะดวกตอการปรับระบบฐานขอมูลหรือแกไขรหัสตางๆ ไดเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
J สามารถเก็บขอมูลไดไมจํากัดจํานวนป และพิมพดูขอมูลไดทันทีโดยไมตองรอยอดยกมา หรือโอน รายการตางๆ แมจะเปนรายการขาม
งวด โปรแกรมก็จะคํานวณใหอยางถูกตอง เพราะการทํางานแบบ ON-LINE TRANSACTION PROCESSING แตทั้งนี้โปรแกรมก็สามารถ
เลือกบันทึกรายการเปนแบบ BATCH ไดเชนกัน ทําใหการเริ่มการทํางานในรอบบัญชีใหมไดทันที โดยไมตองโอนกลับไปกลับมาและยัง
เริ่มรอบบัญชีใหมไดทันที แมบัญชีปเกาจะยังไมปดงวด
J สามารถเริ่มงานไดทันที โดยไมจําเปนตองใสยอดยกมาของงวดกอน เพราะสามารถมาบันทึกภายหลังได ทําใหไมตองรอรวบรวมขอมูล
ของงวดกอนใหครบถวน หรือถูกตองเรียบรอยก็สามารถเริ่มระบบใหมไดทันที
J สามารถปรับแตงผังบัญชีเองใหมทั้งหมดหรือใชผังตัวอยางจากโปรแกรมที่เปนมาตรฐานไดทันที เหมาะกับธุรกิจที่ยังไมมีระบบบัญชี
J สามารถบันทึกรายการแบบปละ 12 งวด ตามธรรมชาติไมจํากัด โดยไมตองใชเทคนิค 13 งวด..15 งวด.. 18 งวด..24 งวด..ฯลฯ ( เพราะ
ตองมีงวดที่ใชปดบัญชีหรือ POST ) ที่นาสับสนอีกตอไป เริ่มขอมูลปใหมไดทันที แมยังไมไดปดบัญชีงวดกอน แลวคอยมาปดภายหลัง
J สามารถลดการลงบัญชีในรูปแบบที่ซ้ําๆ กันโดยสรางรูปแบบการลงบัญชีที่ใชบอยๆ เก็บไว ชวยใหการทํางานประจําซ้ําๆนั้น ไมตองเสียเวลาบันทึก
รายการใหมทั้งหมด เพียงแคเลือกรูปแบบรายการแลวรายละเอียดก็จะถูกดึงมาใหทั้งหมด แลวยังสามารถแกไข หรือปรับเปลี่ยนรายการนั้นใหตรงตาม
ความตองการเปนครั้งๆไปไดอีกดวย
J สามารถออกแบบงบไดอยางงายดายไมจํากัดจํานวนงบ โดยออกแบบเพียงครั้งเดียวเพื่อใชพิมพงบไดหลายรูปแบบทั้งที่เปนรายการ
เปนยอดสะสม งบประจํางวด งบรวมบริษัท งบแตละแผนก งบรวมหลายแผนก งบชวงวันใดวันหนึ่ง หรือ ชวง 9,999ป รวมทั้งงบเปรียบเทียบ
รายไตรมาส เปรียบเทียบแตละเดือน หรือเปรียบเทียบป ไดแบบ 2 ป และ 3 ป
J สามารถรับ – สง ขอมูลไปมาระหวางสาขากับสํานักงานใหญ ระหวางบริษัทกับบริษัท หรือจากหลาย SITE มารวมที่สวนกลาง หรือสําหรับ
ผูใชงานกับสํานักงานบัญชี โดยสงขอมูลผานแผน DISKETTE , ZIPDISK , CD-R , CD-RW, TAPE , MODEM , USB หรือ INTERNET ได
J รองรับการบันทึกสมุดรายวันไดมากถึง 20,000 เลม ทําใหจัดการกับรายการ VOUCHER ที่มีความหลากหลาย และมีความซับซอนเชน การแยกสมุด
เลมสมุดเงินสดเพื่อจัดทํางบกระแสเงินสด สมุดบัญชีธนาคารเพื่อจัดทําบัญชีแยกประเภทของแตละสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดรายการปรับปรุงที่มี
ความหลากหลายไดมากเกินกวาที่คาดไว
J สามารถคํานวณตนทุนไดอยางถูกตองอยางแทจริง แมวาจะบันทึกเอกสารสลับลําดับรายการ หรือวันที่ก็ตาม สามารถบันทึกรายการรับสินคาเขาคลัง
เพื่อขายกอนแลวจึงยอนกลับมาบันทึกตนทุนใหภายหลังได หรือจะบันทึกรายการขายกอนแลวจึงคอยบันทึกรับสินคาเขาคลังพรอมบันทึกตนทุนก็ได
เนื่องจากโปรแกรมสามารถกําหนดใหสินคาสามารถติดลบได ( - )
J สามารถ COPY ผังบัญชีจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่งได กรณีที่มีการเพิ่มบริษัทขึ้นมาใหม และยังสามารถใชผังบัญชีรวมกับบริษัทอื่นๆได
หรือ COPY มาแลว ใชเปนของตนเองก็ได
J สามารถ COPY แบบฟอรมพิมพที่ออกแบบเอง ไปใชในบริษัทอื่นๆ ได สามารถ สรางแบบฟอรมพิมพได ไมจํากัด
J สามารถสรางฐานขอมูลหมายเหตุ ที่หัวเอกสารในแตละระบบ หรือฐานขอมูลหมายเหตุ ของสินคา ไดไมจํากัด เพื่อใหเลือก ณ ขณะที่มีการบันทึก
เอกสารได
J สามารถ LOCK ขอมูลเปนชวงวันที่เอกสารได และปลด LOCK เอกสารตามชวงวันที่ได ตลอดเวลา ในการปองกันไมใหแกไขเอกสารที่มีการเปด
ไปแลวได ซึ่งนอกเหนือจาก Password ของหนาที่แตละ USER แลวก็ตาม
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J สามารถลงบัญชีซื้อ – ขาย – จาย – รับ ไดละเอียดทุกรูปแบบอยางอัตโนมัติ ไมใชเฉพาะรายการซื้อ ขาย สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ บริการ เทานัน้
แตยังรวมไปถึงรายการสินทรัพย วัสดุสิ้นเปลือง สินคากึ่งสําเร็จรูป วัสดุประกอบ อะไหล รายได และคาใชจายตางๆ ครบถวนตามหลักวิชาการบัญชี
โปรแกรมจะทําการลงบัญชีใหอยางอัตโนมัติ ลงรายวันผานไปบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ แยกแผนก ออกงบการเงินไดทันที

J บันทึกขอมูลในลักษณะ LINK เชื่อมโยงกันอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มหรือแกไขรายละเอียดของฐานขอมูลเกือบทุกชนิดไดทันที โดยไมตองเขาๆ
ออกๆจากหนาจอ อันทําใหเกิดความลาชาและความสับสนในการบันทึกขอมูล ลองนึกถึงขณะที่กําลังจะออกจากบิลขายสักใบแลวยังไมมีรหัสสินคา 1
รายการแลวตองออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินคา โดยยกเลิกการบันทึกบิลขายนั้น ทั้งๆที่ใสรายละเอียดเกือบครบแลว

J ไมจําเปนตองทํางานแบบ PULL – DOWN MENU ( หรือ SRCOLL BAR ) ซึ่งทําใหการคนหาขอมูลลําบากยุงยากและลาชาเพราะตองคอยใช
Mouseคลิกไปที่ปุมเล็กๆกวาจะคลิกใหตรงปุมแลวยังตองคอยกดเลื่อน SCROLL หาชื่อลูกคาอีกสามารถคียอักษรนําที่ใกลเคียงที่สุดก็คนหาใหเร็วขึ้น
J สามารถกําหนดการ RUN เอกสารไดอัตโนมัติ เชน เรียง พ.ศ_ เดือน_เลข RUN หรือเปน ค.ศ_เดือน_เลข RUN ซึ่งสามารถ RUN เลขไดสูงสุด
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20 หลัก และสามารถกําหนดตัวอักษรนําเลมเอกสารไดตามที่ตองการ RI TV TL IV ฯลฯ.....
J เมื่อบันทึกเอกสารแลว โปรแกรมจะทําการเก็บขอมูล เรียง RUNING เอกสารให ของแตละระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและคนหาสะดวก
และรวดเร็ว งายตอการคนหา และงายตอการตรวจสอบสถานะของเอกสารแตละใบ เชนสงของครบแลว ชําระเงินแลว ยกเลิกเอกสารใบนี้ ฯลฯ..
ชําระ
แลว
สถานะ
ยกเลิก
ตรวจสอบที่แวนขยายไดอยาง
รวดเร็ว หรือเช็ควาเอกสารนี้มี
เอกสารใดบางที่อางอิงกัน

Running เอกสาร

J มีรูปแบบการพิมพที่หลากหลาย ไมวาจะเปนพิมพจากจอภาพ พิมพออกทางเครื่องพิมพ พิมพออกไฟล Text file, Excell, eArchive และพิมพ
ได 2 MODEคือ TEXT MODE และ GRAPHIC MODE ไดภายในโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งยังไมมีใครตามทัน
J การพิมพรายงานทางจอภาพ สามารถยอขยาย ซอน (HIDE) และล็อค ROW หรือ COLUMN ได ทําใหดูรายงานที่มีขนาดใหญซึ่งแสดงผล
ลนจอภาพไดโดยสะดวก ไมตองเลื่อน SCROLL ซายที ขวาที ทําใหการดูรายงานสะดวกขึ้นมาก
J รายงานทุกรายงาน สามารถตรวจสอบออกจอภาพกอนได หากเนนเฉพาะรายงานหนาที่ตองการ ก็ระบุเลขที่หนา เปนการประหยัดกระดาษไม
จําเปนตองพิมพรายงานออกมาทั้งหมด และยังเลือกพิมพออก Adobe Reader (.PDF) ได สะดวกพิมพ พรอมสง Mail ใหผูบริหารไดทันที

การกําหนด Font สามารถกด ปุมสีเทานี้ได
โดยเลือก Font ไดตาม windows ที่ตองการ

เลือกเครื่องพิมพ และ
สามารถกําหนดตั้งคา
หนากระดาษได
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J ในการออกแบบฟอรมเอกสารตางๆ สามารถใสรูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ตางๆลงไปไดโดยงาย ทําใหประหยัดคาใชจายไมตองสั่งพิมพเอกสาร
PRE – PRINT จํานวนมากจากโรงพิมพ

การออกแบบฟอรมพิมพ

แบบฟอรมพิมพที่สรางเองลงกระดาษเปลา

รูปแบบแสดงผลพิมพ ตามฟอรมที่ออกแบบไว

แบบฟอรมพิมพจากโรงพิมพ 3ชั้น หรือ 5 ชั้น

J กําหนดแบบฟอรมพิมพไดไมจํากัด โดยสามารถเชื่อมโยงแบบฟอรมได 5 ฟอรม / เลมเอกสาร 1 เลม
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J สามารถพิมพรายงานภาษีซื้อเฉลี่ยคืนบางสวนไดทั้งเปนเปอรเซ็นต และจํานวนเงิน รองรับธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน, ลดหยอนภาษี
หรือแมแตไดรับการยกเวนภาษี
J สามารถคํานวณคาเสื่อมราคาและลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ เพียงแคบันทึกทะเบียนสินทรัพย และแกไขปดเศษการคํานวณและลงบัญชีใหใหม อยาง
งายดาย
J สามารถทํา ON – LINE UPDATE และ ON- LINE CORRECTION และเลือกที่จะ POST อัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการ หรือจะพักรอไวตรวจสอบ
รายการใหถูกตองกอนก็ได
J มีรายงานตางๆ ชวยในการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล เชน รายงานบัญชีแยกประเภทเปรียบเทียบแตละแผนก, งบคาใชจายแยกตามหนวยงาน ,
พิมพกระดาษทําการ, LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO หรือจะสรางสูตรการคํานวณอื่นๆ ไดตามที่ตองการ
J สามารถดูงบการเงินที่ถูกตองไดทันที โดยไมตองรอปดงวดบัญชี และเก็บขอมูลที่ยังไมปดงวดไดไมจํากัดป
J สามารถออกรายงานและงบยอนหลังเสมือนยอนเวลาไปในอดีตได ไมวาจะเปนการปดงวดแบบปดทุกเดือน หรือปดเปนปก็ตาม
J สามารถเรียกดูรายงานและยอดยกมาของบัญชีสต็อค ไดละเอียดระดับวัน หรือยอนวันที่ไดตลอดเวลา

J สามารถทํา COST ALLOCATION ไดทันทีในขณะที่ลงบันทึก VOUCHER หรือ INVOICE จากการซื้อ หรือทั้งสองวิธีคูกัน โดยระบบสามารถรับรู
ยอดรวมกอนการ ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรียบเทียบยอดใชจริงกับงบประมาณไดตลอดเวลาโดยไมตองรอปดงวด
J สามารถควบคุมงบประมาณอยางไดผล พรอมเปรียบเทียบระหวาง ACTUAL กับ BUDGET ไดอีกดวย
J สามารถทํางานไดทั้งแบบ BATCH และแบบ ONLINE และสามารถ SET กลับไปกลับมาไดตลอดเวลา หรือจะเปลี่ยนขณะทํารายการแตละ
รายการก็ได
J สามารถสับสวิทชหนาจอรายงานตางๆ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาไดทุกรายงานที่มีในระบบ สําหรับรุน ENG
J สามารถทํางานสองภาษาคูกันโดยหนาจอเมนูเปนภาษาไทย แตออกรายงานเปนภาษาอังกฤษสงผูบริหารชาวตางชาติไดทันที งายเหมือนพิมพ
รายงานภาษาไทย
J ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอยติดตามการเคลื่อนไหวของประกาศฉบับใหมๆอยูเสมอ จึงมั่นใจไดวาจะใชโปรแกรมที
ทันยุคตอเหตุการณเสมอ ไมตองรอใหบริษัทแมของซอฟทแวรตางประเทศพัฒนาใหอีก หรือรอตัวแทนในประเทศแกไขแตรูปแบบรายงานให
ซึ่งก็ยังไมตรงกับประกาศของกรมสรรพากร (เพราะแกแตรูปแบบรายงานเทานั้น สวนแกนหลักของโปรแกรมไมไดแกตาม ) เพราะเราพัฒนาโปรแกรม
โดยคนไทยใหคนไทยไดใชงานอยางแทจริง
J รองรับการบันทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซึ่งเหนือกวาชั้นซอฟทแวรที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาใหระบบ ONLINE กันไดเพียงแคแบบ ONE TO
MANY ที่เราทําไดมานานแลว

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สุภสั สร ศักดิ์สง 089-482-0415, สุระ ธนานาถ 089-482-2228
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